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Spoštovani, 

na nabavnem področju zaznavamo v zadnjih letih spremembe iz dolgoletnega osredotočanja na  
zniževanje stroškov/cene,  v smer ustvarjanja dodane vrednosti v nabavi,  

inoviranja z dobavitelji ter še posebej v smer vodenja talentov/timov in digitalne nabave. 

 

Priča smo transformaciji nabave, kar bo tudi osrednja tema  

osrednjega letnega srečanja nabavnih managerjev v Portorožu,  

Nabavni konferenci 2019, ki bo 9. in 10. maja 2019 v Portorožu. 

Kako se nabava transformira? 

Na globalni ravni se soočamo z novimi trgovinskimi vojnami, katere bodo ponovno spremenile način dela nabave in 
povzročile ponovno povečanje kompleksnosti pri nabavnih procesih. V zadnjih mesecih skozi PMI (Purchasing Ma-
nagers Index) zaznavamo ohlajanje gospodarske rasti, še posebej pri največjih, slovenskih izvoznih partnericah. Na 

konferenci 2019 se bomo zato posvečali transformaciji nabave v dinamičnih okoljih: 

 

 kako, ne le zmanjševati stroške, ampak povečevati dodano vrednost v nabavi, 

 kakšna je naslednja generacija nabave 

 kako pri našem sodelovanju z dobavitelji vzpostaviti tak odnos, da bomo za naše dobavitelje prva izbira, prvi kupec v 
primeru spremenjenih pogojih na trgu 

 kakšna je agilna nabava? Kako je organizirana? 

 kakšne so potrebne kompetence bodočih nabavnikov, kako prepoznati prave nabavnike in kako uspešno vodimo na-
bavne time. 

Z nami bodo priznani mednarodni in domači predavatelji: 

prof. dr. Martin Wagner, gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani  

prof. dr. Katja Zajc Kejžar, redna profesorica za področje mednarodne ekonomije na Katedri za Mednarodno ekonomijo in 

poslovanje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani 

prof. dr. Frank Rozemeijer, NEVI Professor Purchasing and Supply Chain Management, Maastricht University, Nizozemska  

Francios Dousset, In-Company Programs director, EIPM (The European Institute of Purchasing Management), Francija  

Josip T. Tomasevic, Vice President & CPO, Global Purchasing and Materials Management, AGCO, ZDA  

Uroš Petrović, mednarodno priznani predavatelj in pisatelj, soavtor inovativnega programa »NTC sistem učenja«, Srbija  

Voranc Kutnik, strokovnjak za agilne metode dela, CorpoHub 

Søren Vammen, Izvršni direktor Kairos Commodities in Izvršni direktor DILF, Danska  

mag. Saša Fajmut, Direktorica področja za razvoj vodstvenih potencialov, Amrop Adria d.o.o. 

Matej Delakorda, trener in moderator, Grow Adriatik d.o.o. 

dr. Franc Gider, poslovni svetovalec in mentor, Bizinaizi 

 

Ujemite zgodnje prijave do 28. februarja 2019! 
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Purchasing Managers Index® 

Objava: februar 2019 

PMI Slovenija 

Ponoven popravek rasti proizvodnega PMI glede na visok padec konec leta 2018 

Ključni podatki:  

 PMI februar 2019 = 56,8 

      (januar 2019 = 54,5) 

 Rast proizvodnje 

 Rast novih naročil 

 Stagnacija dobav, zaposlovanja, ... 

 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI je meseca februarja znašal 56,8 toč-

ke, kar je celo  višje, kot meseca januarja, ko je zna-

šal 54,5 točke.  

Največji vpliv sta imela ravno indeks proizvodnje, ki 

je znašal kar 61,1 točke in indeks novih naročil, ki je 

znašal 59,2 točke in je na najvišji ravni od lanskega 

junija.  

Ostali trije podindeksi so znašali le malo nad 50 toč-

kami in s tem uravnotežili celotni PMI indeks. 

Indeks zaposlovanja je znašal 53,8 točke, indeks do-

bav 50,3 točke in dobavni časi 53,6 točke.  

Glede na gibanje PMI Nemčije in PMI EU v zadnjih 

dveh mesecih pa lahko v tudi v Sloveniji pričakujemo 

ponoven padec PMI. 

 

Komentar 

Proizvodni PMI Eurozone se je v mesecu februarju 

znašel na 68 mesečnem dnu in znaša 49,2 točke 

(januar 50,5), medtem ko znaša kompozitni PMI in-

deks 51,4 (januar 51,0). 

Nemški proizvodni PMI indeks se je znašel celo na  

74 mesečnem dnu in je že drugi mesec zapored pod 

mejo 50 točk in znaša 47,6 točke (januar 49,7). 

Tudi japonski proizvodni PMI je padel pod mejo 50 

točk in znaša 48,5 točke (januar 50,3). Tudi proizvo-

dni PMI ZDA se je zmanjšal in ustavil na 53,7 točke 

(januar 54,9) in se znašel na 17 mesečnem dnu.  

Glede na to, da ima Nemčija PMI že dva meseca pod 

mejo 50 in da je Italija, kot druga največja izvoznica 

Slovenije, tudi uradno v recesiji, lahko podoben 

trend in počasno ohlajanje gospodarstva pričakuje-

mo tudi  v Sloveniji in slovenskem PMI. .             

 

Združenje nabavnikov Slovenije 
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Purchasing Managers Index® 

Objava: februar 2019 

PMI Slovenija 

Gibanje posameznih ključnih kazalcev za izračun vrednosti PMI in gibanje PMI v ostalih 

velikih svetovnih ekonomijah in državah sveta 

http://www.zns-zdruzenje.si/
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